
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
Előfizetés d íja  egy évre 2 korona.

A Luther-társaság „Egyházirodalmi Értesítő" 
ez. lapjával együtt 4 korona.

—»l Egyes szám ára 20 fillér, f*—
A  hirdetés d íja  : egy oldal 24 korona, 

fél oldal 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.

Szerkeszti :
B Ö N G É R F I  J Á N O S

IX., Knézits-utcza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

K ia d ó h iv a ta l : Luther-társaság pénztára, 
IV., Deák-tér 4. szám, hova az előfizetés és 
hirdetés díjai küldendők.

A  szerkesztőség írószobája: IX., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni. 

—*►$ Kéziratokat nem adunk vissza. S«—

Hetedik évfolyam. Budapest, 1902. január 15. 9. szám.

Az új csillag.

(B) Új csillag támadt az égen; immár több, 
mint tizenkilenczszáz éve. Fénye messze el
hatott s a napkeleti bölcsek sietve siettek 
Jeruzsálembe és fütöl-fától kérdezték:

—  Hol vagyon a zsidók királya, a ki 
született? Mert láttuk az ö csillagát napke
leten és jöttünk, hogy néki tisztességet 
tegyünk!

Á hatalmát és trónját féltő Heródes király 
és vele egész Jeruzsálem megrémült.

A napkeleti bölcsek örömtől repeső szív
vel kutatnak a Megváltó után, a kit oly 
régóta vártak az emberek jobbjai s a kinek 
csillagát meglátták, követték: de a gőg, a 
hatalom és irigység megretten és bosszúra 
gondol.

Nincsen-e ez így napjainkban is? A jó 
ember örül a jó  hírnek s örül embertársai 
előmenetelén, boldogulásán, míg a kaján, 
irigy ember felebarátjainak boldogságára tör. 
Úgy tesz, mint Heródes, a ki halálra kereste 
a gyermeket, az új csillagot, millióknak és 
millióknak reménységét, üdvét.

Hány Heródes tapossa ma is a földet, a ki 
környezetének, embertársainak vesztére tör s 
a visszavonásban, az egyenetlenség terjesz
tésében leli örömét, kedvét! Hány községben 
él nem is egy Heródes, a ki embertársait 
rossz hírbe keveri s erkölcsi gyilkosságra 
törekszik!

Őrizkedjetek a mai Heródesektől, mert 
ezek a régi, a hajdani Heródeseknél is gono
szabbak, veszedelmesebbek. A hajdani Heródes 
csupán testi gyilkosságra gondolt, a mai 
Heródesek a lelket ölik meg.

De a mint a napkeleti bölcsek túljártak 
Heródes eszén, tegyétek ártalmatlanná a mai 
Heródeseket. Vessétek meg a gonosz nyel- 
vüeket és ne hallgassatok reájuk.

A mint a napkeleti bölcseket a csillag el
vezette Jézushoz, vezessen el minket a szent
írás az Üdvözítő országába. Fényes csillag a 
a szentírás, ragyogása messze elhat s ha 
lépten-nyomon híven követjük, czélt érünk, 
mint a napkeleti bölcsek.

Jézus feltalálása ne keltsen bennünk rémü
letet, mint Heródes lelkében és Jeruzsálem 
népességében. Ha lelkünk tiszta; ha Isten,
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felebarátaink és önmagunk iránt tartozó köte
lességeinket teljesítjük: az Úr eljövetele nem 
rettegést, de örömet, vigasságot ébreszt 
bennünk.

Vessük le az ó-embert s öltsük magunkra 
a lelki tisztaság hófehér ruháját, hogy mi is 
örvendhessünk Megváltónknak, akár a nap
keleti bölcsek!

Kövessük a napkeleti bölcsek nemes cse
lekedetét. Lám, a mint megtalálták a gyer
meket, leborultak előtte, tisztességet tőnek 
neki, előhozták kincseiket s aranyat, tömjént 
és mirhát ajándékoztak neki.

Keressük fel mi is Üdvözítőnket és mu
tassuk be hódolatunkat királyi trónusa előtt. 
Ne üres kézzel jelenjünk meg előtte, vigyünk 
mi is ajándékot! Szivünk nemes, tiszta indu
lata legyen az arany; lelkünk hódolata a 
tömjén; szeretetünk, ragaszkodásunk a mirha.

Ha nem feledkezünk meg az Úrról, ő sem 
feledkezik meg rólunk s akkor az új esztendő 
valóban boldog új esztendő lesz reánk nézve. 
Boldog új esztendőt!

G yerm ekeinkh ez.
Ú jesztendő r eg g e lén  e 
Szív tín ék tek  m it k ívá n jon  ?
L eg y e tek  o ly  boldogok, m int 
V íg m a d á rk a  lom bos á gon . 
Á rta tla n sá g  szelíd  n á p ja  
H intse fé n y é t  le lk etekre.
K ed vetek  bú fe g y v e r é tő l  
M eg n e  leg y en  soha szegve.

Szeressetek in u nkálkodn i 
S zülőitek  ö r ö m é r e ;
J ó  tett á lta l d icsőséget 
H ozn i Is ten  szen t nevére.
Á p o ln i a  h it v irá gá t,
H o g y  soha el n e  la n k a d jon  ;
K éte lk ed és  h idegétől
H é r  n e  é r je , m eg  n e fa g y jo n .

Ú jesztendő r eg g e lén  e 
Szív tin ék t k  k ívá n ja  m ég ,
H o g y  v iselje  g on d otoka t,
M íg  éltek , a  jó sá g o s  ég.
N ő jje tek  f ö l  szép re , n a g y ra ,
A k á r  fialt, a k á r  lá n yok ,
H o g y  m a g y a r o k  ősh azá ja  
liiiszk én  n ézzen  ti reá tok .

Tóth István,

Gabonaszemek 
az életnek kenyeréhez.

( . . . adának neki aranyat, 
tömjént és mirhát. Máté 2 ; 11.)

. . . Jól tudom én azt. Szendi Gábor uram, hogy 
mennyire meg kell nézni napjainkban minden fillért, 
mielőtt kiadja az ember. Mindazok a terhek, me
lyeket itt most felpanaszolt előttem, engemet is 
nyomnak. Az alacsony gabonaárak, az adó, a drága 
ruházat, a magas cseléd-fizetés nekem is elég gondot 
okoznak mindennap. Közösek az életszükségleteink 
és egyformán nehéz mindegyikünknek az elmarad- 
hatlan kiadások fedezése. Azon kell töprenkedni 
úgyszólván folytonosan, mikor tartsa az ember 
szorosabban az erszény szíját.

A bölcs gazda pontosan kiméri a mindennapra 
valót s különválasztja az elkerülhetlen kiadásokat 
azoktól, a melyek elhalaszthatók jobb időkre vagy 
egészen is mellőzhetők. Bizonyosan így tesz Szendi 
Gábor uram is. És azt gondolja magában, hogy 
az az adakozás, a melyre én most kérem, az el
halaszthatók közé tartozik. Vagy nem is ezek közé, 
hanem azok közé sorolja, a melyek sem most, sem 
a jövőben egyáltalán nem szükségesek.

Mit gondol Gábor gazda, miért jöttek azok a 
napkeleti bölcsek Jézushoz, és miért adának neki 
aranyat, tömjént és mirhát. Talán csak nem azért, 
mintha azt gondolták volna, hogy a csecsemő Jézus 
szűkölködik az ő adományaik nélkül? Bizonyára 
nem. Tisztelet, szeretet és hódolat érzelmei ösztö
nözték őket a hosszú vándorútra, szükségét érezték 
annak, hogy ezen érzelmeiket tettel nyilatkoztassák 
ki, olyan ajándékokkal, melyek az ő szemeikben 
drágák, becsesek voltak. És ezzel a cselekede
tükkel, ez áldozataikkal önmaguknak szereztek 
lelki gyönyört. Az a bibliabeli szegény özvegy 
asszony (Luk. 21 ; 1— 4) sem azért vetette az ő 
két kis fillérjét a templom pénztartó ládájába, 
mintha azt gondolta volna, hogy ő azzal a tem
plomot nagy szükségből segíti ki, hanem azt a 
lelki gyönyört akarta szivének megszerezni, melyet 
minden áldozat önmagával hoz.

De maradjunk csak idehaza. Gábor gazda ezt 
az üveg bort bizonyára nem azért tette ide az 
asztalra, mintha azt gondolná, hogy nagyon meg- 
szomjúhoztam, hanem mivel jól esik úgyebár szivé
nek, hogy vendégszeretetét ezzel kinyilváníthatja. 
Nemcsak azért kell tehát adakoznunk és áldoznunk, 
mivel vannak, a kik a mi filléreinkre rászorulnak, 
hanem azért is, mivel magának az adakozónak 
a lelke vágyik ama jutalom után, azon öröm után, 
mely az áldozatot elmaradhatlanul kíséri. Ez az 
öröm, ez a jutalom is azon kincsek közé tartozik, 
melyeket sem a rozsda, sem a moly meg nem 
emészt, s ezek a kincsek oly feltétlenül szüksé
gesek a léleknek, mint a táplálék a testnek, a 
világosság a szemnek, a levegő a tüdőnek.

A jótéteményt tehát nem azok közé a ki
adások közé kell sorolni kedves Szendi uram, a 
melyek feleslegesek, elkerülhetők, hanem ellen
kezőleg oda tartoznak ezek azon kiadások rova
tába, melyeket elodázni nem lehet, nem szabad.
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De hát ugyebár azt mondja Szendi Gáborné 
asszonyom mindezekre, hogy szívesen adakoznak 
olyan czélra, a miből legalább valami vissza is 
térül, de a nőnevelő intézetnek bizony ^oha se 
fogják semmi hasznát venni. A Kati lányuk el is 
késett már onnan, de még ha fiatalabb volna is, 
szegény ember gyermekének elég az, a mit itthon 
a falusi iskolában tanult.

Szeretett híveim! Az adakozás csak akkor igazán 
jótett s akkor jutalmaz mennyei örömmel, ha ál-

tosan követi a jótéteményt, mint a tavaszt a nyár. 
És bár nem vár az igazán jóltevő más jutalmat, 
mégis megjön annak anyagi jutalma is.

Nem mondok semmi lehetetlent. Itt van a Ferkó 
gyerek, ha jól tudom, a harmadik gimnáziumi 
osztályba jár Bonyhádon s mint hallom, jól tanul, 
alkalmasint szép sikerrel járja végig a gimná
ziumot, aztán folytatja tovább, úr lesz belőle. Hol 
van megírva, hogy Szendi Gáborné asszonyom 
unokája nem abból a nevelő-intézetből küld-e majd

Adának néki aranyat, tömjént és mirhát.

dozat számba megy s anyagi jutalmat nem vár. 
Az a fáradság, melylyel földemet megszántom, 
az a mag, melyet belevetek, nem áldozat, csak 
kölcsön, melyet visszavárok. A napszámosom mun
kája nem áldozat, mert megfizetek érte. De a 
napkeleti bölcsek hosszú zarándoklása és az ő 
ajándékuk valóban áldozat volt, melyért nem 
nyertek, de nem is vártak egyéb jutalmat, mint 
az ő lelkűk örömét.

Ilyen legyen Szendi Gábor uram áldozata is, ne 
várjon más jutalmat, mint azt, a mi aranynál és 
drágakőnél többet ér, és a mely biztosan, oly biz-

öreg anyja számára olyan gyönyörűen kivarrott 
fejkendőt, hogy ha azzal jön el a vasárnapi isteni 
tiszteletre, az egész asszonyseregből egy sem figyel 
majd az én beszédemre, hanem valamennyinek 
azon a fej kendőn vesz az esze.

Látom Szendiné asszonyom mosolyában a kétel
kedést, Szendi Gábor uram is hitetlenül rázza 
fejét, pedig nincs abban, a mit mondtam, semmi 
lehetetlenség. Mondjuk hát mégis, hogy nem lesz 
a Ferkóból úr, mondjuk, hogy nem lesz neki lánya, 
vagy ha lesz is, nem abba az intézetbe küldi majd 
az apja, azért az a fillér, a mit most Gábor gazda



a gyűjtőívbe bejegyez, még se marad kamat-
talannl.

Abban az intézetben igaz keresztyén szellemben 
nevelnek lányokat a hazának, ezek a lányok ki
viszik azt a szellemet az életbe, a családba, átplán
tálják az egész háznépre, a cselédségre, a mun
kásokra. Azt pedig már bizonyosan tapasztalta 
Szendi uram is, Szendiné asszonyom is, hogy az az 
ostoros gyerek, a kiben igaz keresztényi indulat 
van, nemcsak a gazdája dolgát végezi becsülete
sebben, de még a marhával is kíméletesebben 
bánik, mint a ki szeretetet nem tanult, vagy ha 
tanult is, de annak gyakorlásában a lelke nem 
járatos. A mint a rossz szokások, bizonyos bűnök 
elharapóznak egész vidékeken, úgy terjed a jó  
példa után családból-családba, faluról-falura, vár- 
megyéből-vármegyébe minden, a mi szép, a mi jó, 
üdvös és dicséretes.

Rekkenő nyári hőségben milyen jó  az, ha csak 
a szomszéd határt, hacsak a harmadik, negyedik 
határt látogatja is meg egy kis friss záporeső. Az 
a hűvös és tiszta levegő elhat hozzánk is és minket 
is feliidít. Épen úgy a szeretet, mely abban a 
távolabb fekvő űri lakban meghonosodott, messze 
vidékre elveti sugarait és szívről-szívre szállva ter
jeszti mindenütt az ő melegét és melegének áldá
sait. Milyen büszkeséggel gondolhat aztán Szendi 
Gábor uram arra az űri nőre, akár saját unokája 
az, akár egészen idegen, a ki az ő szivének e 
jóságát, melegségét abból az intézetből hozta, 
melynek fentartó tőkéje a Gábor uram fillérjét 
is magában foglalja.

Ha valamely népesebb lakodalomról esik szó, 
úgy-e hogy szívesen megemlíti, jó l esik mondhatni, 
hogy én is ott voltam. Bizonyosan nem annak örül, 
hogy ott gazdag asztalnak volt Szendi uram a ven
dége, hanem inkább annak a megtiszteltetésnek, 
mely a meghívásban nyilatkozott s annak az öröm
teljes hangulatnak, mely ott a szeretet tűzhelyéről 
kisugárzott. Lakomára mentek a napkeleti bölcsek 
is, de nem a testnek szolgáltak ott, hanem lelkűk 
részesült paradicsomi örömben. És nemcsak saját 
lelkűk élvezte ezt az örömöt, hanem az ő példájuk 
áhítatra ragadta mind a jelenlevőket is. Lakomára 
hívom én is Szendi uramat, hol nem a testnek, a 
léleknek készítenek láthatatlan kezek mennyei man
nát. Csatlakozzék tehát e vendégsereghez, mely 
ezen az íven névszerint fel van jegyezve s lelje 
büszkeségét abban a tudatban, hogy az ön neve is 
ott szerepel azok közt, kikre áldással és hálával 
gondol nemcsak a jelen, de a jövő századok gyer
meke is, lelje büszkeségét abban, hogy példája 
számosokat indít részvételre abban az örömben, 
mely soha el nem hervad.

Sokszor hallottam már kicsinylőleg emlegetni a 
mi egyházunk szegénységét, gyakran mondják 
rólunk csűfolódva, hogy kolduló egyház vagyunk. 
Mert a mi egyházunk az ő szükségleteit nem az 
ő vagyonának jövedelmeiből, hanem közadakozá
sokból fedezi. Pedig ez a körülmény nem szegény
ségünknek, hanem inkább gazdagságunknak fényes 
bizonyítványa. A mi egyházunkat nem terjedelmes 
földbirtokok, nem aranynyal és drága kövekkel

megrakott kincstárak, hanem híveinknek az egy
ház iránti szeretete és áldozatkészsége tartják fenn. 
És ez erkölcsi tekintetben biztosabb, szilárdabb és 
keresztyénibb alap, mint az, a mire a mi Urunk 
Jézus azt mondja, hogy azt a rozsda és a moly 
megemészti, vagy a tolvajok kiássák és elrabolják. 
A gazdagok nehezen mennek a mennyországba, mi 
a mi vagyontalanságunk folytán közelebb vagyunk 
a mennyországhoz.

Igaz, sokkal egyszerűbb, kényelmesebb dolog 
volna elővenni a mi takarékpénztári könyvünket 
s megépíteni templomunkat, iskolánkat, a nélkül, 
hogy híveink tudnának róla, legfeljebb annyit, hogy 
a konventben a költséget megszavazták. De meny
nyivel szebb, magasztosabb, lélekemelőbb, ha egy- 
egy tevékenységünknél az egész egyház megmozdul 
vagy legalább annak nagy része és midőn ütünk 
egy-egy falun visz keresztül, hol űj épület diszes- 
kedik a régi helyén, az áhítat érzelmei közt gon
dolhatjuk, hogy a mi fillérünk is henne van ez 
épületben, ez a mi templomunk, ez a mi iskolánk.

A mi tőkénk híveink szivében fekszik s oly cso
dálatos tulajdona van, hogy nemcsak élteti az egy
házat és ennek intézményeit, hanem saját gyönyört 
terem híveink keblében is. Az almafának talán fáj, 
ha gyümölcsét leszakítják, a szántóföld veszteséget 
érez, midőn a termést róla elhordják, a mi híveink 
a mennyországnak egy-egy részével érezik magukat 
gazdagabbaknak, midőn az egyház áldozatkészségre 
nyújt nekik alkalmat. Mert az egyház az ő áldo
zatukat viszonozza a léleknek gyümölcsével: sze
retet, öröm, békesség, békességes tűrés, kegyelmes- 
ség, jóság, hit, alázatosság, mértékletesség (Gál. 
5; 22.).

E mennyei kincseknek csillogását látom Szendi 
Gáborné asszonyom szemében. Látom, hogy a 
Jézus lelke szállt be vendégül e házba, mint egy
kor Zakeus házába (Luk. 19; 5— 9.) és tanyát üt 
Szendi Gábor uram szivében az a boldogító érze
lem, mely nemes elhatározásra, Istennek tetsző 
cselekedetre indítják. És e cselekedet emlékezete 
egész életén át a sírig örömmel, szent büszkeség
gel, a jótékonyság malasztjának áldásával fogja 
kisérni.

„Ma lett idvessége ennek a háznak, mivelhogy
ő is az Abrahámnak fia." _

bass János.
^  ̂  «$► ̂  ^  ^

Gyöngyszemek a bibliából.
Az irgalmasság és tökéletesség ne hagyjanak el 

tégedet: kösd azokat a te nyakadra, írd bé azokat 
a te szivednek táblájára. (Péld. III, 3.)

*

A kit szeret az Úr, megdorgálja. (Péld. III, 12.) 
*

Adj a bölcsnek tanácsot, hogy bölcselkedjék fel
jebb: fedd meg az igazat, hogy öregbítse a tudo
mányt. (Péld. IX, 9.)
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Ötven év.
Édes atyám lelkipásztorkodásának Ötvenedik 

évfordulóján.

Van egy szép álmom, régi gyermekálom,
— A szivemben valahogy megmaradt —
Sajnálom, hogyha rágondolok olykor,
Mért is nem lettem én falusi pap!
Falum kis tornya hívón int felém, ha 
E vágy még át-átsuhan telkemen:
„Nincs nyugvás a nagyváros zajában,
Nincs másutt.. .jöjj .. ,  —  így szól —  csak idebenn“

Es ott vagyok. A hívok énekével 
Az én hangom is buzgón összecseng,
„A ki Istenbei helyhezteti“ . . . által 
A légen az Űr dicsősége zeng.
S hallom az Isten szolgáját beszélni,
Mily meggyőző hang s a szó mily igaz!
Leszáll reánk a béke szent galambja,
A jók legjobbja: az égi vigasz.

Ha én is onnan hirdetném a békét!. . .
Ám megnyugtatom könnyen szivemet:
Hisz jól van így; mert Isten így akarta:
Ott küzdők, hova rendelt engemet.
De hogy az Isten szolgáit szeressem,
A kegyelet szivemben megmaradt;
Dicső e pálya, szép e hivatás; mert 
Forrása mindig a szívben fakad.

Oh, ötven évig küzdeni e pályán!
Szolgálni Istent szívből, igazán!
Szeretni a jót, menteni a rosszat,
Enyhítni a szenvedők nyomorán!
E nagy napon az Űr iránt szivemben 
Örök hálával jövök én feléd:
A tiszta szent hitet hirdetted egyre 
S úgy cselekedtél, a mint hirdetéd!

Összhang a szóban és cselekedetben:
Ez jellemzi az igazi papot:
A szentkönyv minden betűjét megérted,
Szivedben az mind visszhangot adott.
Hirdetéd az oltárról a remény, hit 
És a szeretet égi szavait:
Megvigasztalni a búslakodókat 
S jót cselekedni a szived tanít!

Hited szilárd, nem tör meg az idővel,
E hittel harczoltál te szüntelen;
S a merre jártál, mindenütt nyomodban 
Egy-egy új eszme, alkotás terem.
Remélni tudtál, míg zúgó habok közt 
Haladt egyházad kicsiny csolnakán;
S  remélni tudtál, midőn kis családod 
Megedződött az élet viharán!

És mily igazán, híven tudsz szeretni!
Hányán érezték segítő kezed’ ;
És hosszú életet hányán kívánnak;
És hányán áldják egyre nevedet!

Isten áldása volt munkádon egyre,
A  jó  Isten is mindig szeretett;
Az 0  szent nevét áldom e dalommal,
Ki mindent oly bölcsen elrendezett!

D r. M o fa v cs ik  G yu la .

Nagy Márton esete.
Elbeszélés. (yége)

V. „Mégis csak meg lehet élni Istenfélelemből 
és jámborságból!"

Nyárára fordult az idő. Péter-Pálkor megkezdték 
a rozsot aratni, folyt a munka mindenfelé, alig 
győztek vele. Az öreg Márton gazda is ott loholt 
a dűlő földek felé; csak úgy csörgött róla az izzad
ság, mégis meg akarta nézni az aratást, nagy gyö
nyörűség az. mikor csak úgy hull a rend a kasza 
után és a kövér kalász szinte elpihen a földön; 
de nagyon elfáradt, a hőség is, az öregség is 
nyomta, pedig még jó  darab útja volt hátra, még 
csak a réteknél tartott, az meg még alig a fele 
útja. Nagyon eltikkadt az öreg, nem állhatta tovább 
a nagy szomjúságot, bemerítette a vedret a kis 
réti kútba és nagyot húzott belőle. Ej, de jól esett, 
gondolta magában, és még egy jót nyelt utána. 
De mire este lett, kirázta a hideg az öreget; kocsin 
kellett behozni a mezőről. Másnap sem bírt felkelni, 
ott tanakodtak a kamra előtt a fiatal gazda, meg 
a felesége, hogy mi tevők legyenek, a mint látták, 
hogy a beteg mozdulni sem bír.

— El kell mégis csak hivatni az orvost — szó
lott a fia.

— Már ugyan minek volna az? —  feleselt az 
asszony, —  meghal az doktor nélkül is, megérett 
már arra, elég öreg hozzá.

— De mégis a szó-beszéd végett, — mondta 
újból a gazda.

—  Járjon a szája, a kinek akar, nem olyan 
könnyű az, a doktort kifizetni, csak kend menjen 
a dolgára, majd mi is utánok megyünk az étellel, 
a Jóska gyerek majd itthon marad, hogy adjon 
vizet, ha kell, az öregnek.

A gazda még egyet-kettőt morgott, aztán ment 
a dolga után. Tíz óra felé az asszony is elment 
az étellel, nem maradt senki a házban, csak a 
gyerek, az is csak addig, a míg az anyja becsukta 
maga után a kis kaput; utczu! iramodott azonnal 
a szérűk felé, a hol a pajtások őrizték a libákat; 
gyerek yolt még nagyon, meg aztán nem is igen 
tanították őt tisztelni, szeretni a nagyapót, csak 
nem fog itt maradni mellette, mikor odakint olyan 
szép az idő s hallja, hogy sípolnak a szérűk alatt 
bodzafa sípjaikból a libapásztorok.

A beteg egyedül maradt, egyedül nemcsak a 
házban, de talán az egész faluban is; mert a ki 
csak ép kéz-láb volt, mind kint volt a mezőkön. 
Keservesen nyögött, minden lélekzetre egyet nyilait 
az oldalában. Reggel még sokkal jobban volt, még 
hallotta, a mit beszéltek itt az ajtaja előtt; de nem 
akar ő még meghalni, akár milyen keserves is az
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élet, mégis csak jobb élni; pedig mindig rosszabbul 
lett; déltájban már alig látott, csak úgy tüzelt a 
feje a forróságtól, meg zúgott, mint egy malom
kerék, a nyelve szinte odatapadt a szájához, de a 
kezét nem bírta kinyújtani, hogy a vizes bögrét 
felvegye. Hej, nyomorúlt az ember, gondolta láza
san; Máté Boris, Máté Boris! . . . folytatta a lázas 
álmokat, a mint újabb és újabb szúrásokat érzett 
az oldalában. Csak egy korty vizet, csak egyetlen 
cseppecskét, csak annyit, a mitől ez a nagy hőség 
elmúlna! Aztán egy légy, az az egyetlen van csak 
talán az egész kamarában, folyton bántja, odaszáll 
a homlokára, ha egy kicsit megrázza a fejét, el
száll; de a másik pillanatban már megint ott van, 
gyötri, kínozza. A kamra ajtóján egy vékony fény
sáv vetődik be, mint mikor valaki óvatosan ki
nyitja az ajtót. Halkan, félénken belép valaki, a 
beteg alig veszi észre, a fény egy kissé bántja a 
szemét, tudja, hogy valaki bejött, nyögni kezd: 
„Vizet, vizet!“ . . .  A ki bejött, újra kimegy, a kere
kes kút zörgése hallatszik; a fény megint bántja 
a szemét, . . . víz. víz, üde friss v íz . . . csak kor
tyonként adja . . .  keveset egyszerre,. . .  de üdít, 
frissít, . . .  a csúf legyet is elhessegeti a homloká
ról, a párnát megfordítja a feje alatt, a dunyhát 
is felrázza . . .

Most emlegesd öreg, most, a Máté Borist . . . nem 
mikor átkozódol! Mert ő az, a ki most ineggyámo- 
lít téged, törölgeti a verejtékes homlokodat, pedig 
maga is csupa verejték; mert lélekszakadva rohant 
az aratásból, a hol a szomszédasszony mesélte, hogy 
kocsin hozták ám haza tegnap este a Nagy Már
tont, arra járt a szomszédasszony és látta; talán 
meg sem érte a reggelt. . .

—  Eredj fiam, Boriskám, — szólt neki az ura 
—  te könnyebben mehetsz, hozz hírt nekem, hogy 
van a szegény édes apánk.

Szaladt is Boris azonnal; jaj Istenem, gondolta 
magában, ha meg találna halni a szegény öreg és 
nekem meg nem bocsátja, a mit ellene vétkeztem.

Hamarosan elérte a falut, meg a házat, de nem 
volt otthon senki, csak a nyögés után ment a kis 
kamrába . . .

Szólingatta a beteget; de az nem tudott vissza
szólni, vagy hogy talán nem is hallotta a beszéd
jét, vagy csak nem akart szólni, hogy még mindig 
haragszik rá . . .

Úgy járt körülötte, annyi szeretettel, de szólni 
már nem mert. Mikor mindent rendbe hozott, meg
igazgatott, letört egy virágos akáczgallyat az udva
ron, azzal legyezgette, hűsítgette a beteget, a ki el 
is csendesedett, nem nyögött olyan nagyon, mintha 
el is szunnyadt volna . . .

Maga sem tudta Boris, meddig maradt a beteg
nél, csak akkor ijedt meg maga is, mikor esteledni 
kezdett és az ő szegény embere de nehezen várja 
a hírt! Még friss vizet tett a beteg mellé ; még 
egyszer megigazította a dunyhát és indult vissza
felé; de nehéz szívvel hagyta el a beteget. Milyen 
szívesen maradt volna még mellette! Tudta ő azt, 
hogy kell a beteggel bánni, nem szabad azt úgy 
elhagyni, meg kell azt gyámolítani.

Öreg este lett, mire hazaért, már az ura is otthon

volt, elmondta aztán nagy könyhullatás közt, milyen 
rossz sora van az öregnek, milyen nagy árvaságra 
jutott . . .

Pista is elfelejtette, mit tett vele az édes apja, 
csak a beteg öreget látta és még este bement a 
faluba. De a bátyjánál ugyancsak kurtán-furcsán 
fogadták :

—  Mi köze neki az öreghez, nem tőle kérik a 
pénzt a temetéshez, az öreg úgy sem békéi meg 
velük soha, őket ugyan ne tanítsa becsületre a 
Máté Boris, azt teszik a házukban, a mit akarnak.

De Pista azért bement az apjához, legalább hogy 
utoljára lássa ; de az nem ismert rá, nyugtalanul 
hánykódott ágyában; talán azt se tudta, hol van; 
Erzsi asszonyt, a feleségét emlegette, meg nyögött 
keservesen . .  .

—  No, ide sem teszem többé a lábamat, —  gon
dolta Pista, a mint hazafelé indult — ha csak nem 
az apám temetésére, —  sóhajtotta aztán. A Boris 
otthon nem győzte vigasztalni, hogy hátha még 
jobbra fordul a beteg állapotja.

Csak a kezével intett Pista.
—  Nem gyámolítja ott senki a szegény öreget!
—  Dehogy nem, — gondolta Boris, a mint más

nap délután megint ott izzadt a nagy hőségben a 
poros úton és igyekezett a falut elérni. Ott maradt 
megint estig, tormaleveleket, meg reszelt tormát 
rakott a beteg fájó oldalára, hűsítgette vízzel a 
szomját és hajtotta róla a legyeket az ákáczfa- 
galylyal. Hogy mind ez használt-e vagy nem, azt 
csak a jó  Isten tudja, a kinél fél van jegyezve 
minden; de ha a formaleveleknek csakugyan olyan 
lett volna a gyógyító erejük, mint a milyen jó  
szívvel azt a Boris felrakta, akkor bizony mégis 
csak attól gyógyult meg Nagy Márton uram.

Mikor már kicsit jobban volt, fel-felnézegetett a 
Borisra, a ki délutánonként ott ült mellette és 
mintha a szivéből a nagybetegséggel együtt eltűnt 
volna a nagy gyűlölség is! A lassan visszr térő 
erővel az már nem tért vissza többé; engedte magát 
ápoltatni a jó  Boristól.

Egyszer aztán, mikor a Boris-hozta levest utolsóig 
kikanalazta, megszólalt:

— Boris, Boris, mért gyámolítasz te engem, mikor 
én már mindent azokra írtam?

A fiatal asszony, a ki eddig szólni sem mert az 
öreghez, csak olyan csendesen meghúzódott a szo
bában, mint valami bűnös, most egyszerre elfakadt 
sírva.

—  Jaj, édes apám uram, megvert volna az Úr 
Isten, ha nem gyámolítom betegségében, a ki ellen 
én vétkeztem!

—  Vétkeztél, édes lányom? — kérdezte az öreg 
inkább magától és elgondolkozott, mit is vétett hát 
a Boris ellene, a ki mindig jó  volt, mindig szelíd, 
csak épen hogy hízelkedni nem tudott soha.

— Meg fog áldani az Isten, — motyogta halkan 
az öreg, —  de én nem adhatok már nektek semmit.

—  Dehogy nem, édes apám — zokogta Boris, 
— ha szeretni fog bennünket és kibékül velünk, 
többet ad, mintha ránk Íratta volna a telek földet.

— Ámen, — mondta rá a beteg.
** *
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Szép őszi vasárnap volt, csak úgy ragyogott a 
napfény a sárguló lombokon és a dértől megpiro
sodott leveleken, a melyeken hosszú fehér szálak 
függtek és lassan rezegtek az őszi szélben.

Ott kanyarodott el az út a szőlők felé, a Nagy 
István tanyája előtt, sokan jártak ma arra, a kik 
a szőlőbe mentek, a hol gazdag fürtök duzzadtak 
az édességtől az őszi napfényben.

A tisztelendő úr is a szőlők felé tartott, de meg 
állt a Nagyék tanyája előtt; mert az öreg Nagy 
Márton kint látta ülni a ház előtt a padkán, a 
mint pipáját szívta és kis unokái, Pista fiának 
gyermekei játsztak körülötte. Betegsége után egé
szen hozzájuk költözött az öreg.

Barátságosan közeledett feléje a lelkész.
— Miről gondolkozik, Nagy uram ? —  kérdé az 

elgondolkozótói, a ki csak akkor vette észre, midőn 
egészen mellette állt. Felrezzenve nézett fel.

— Azon gondolkoztam, tisztelendő uram, hogy 
mégis csak meg lehet élni jámborságból és Istenféle
lemből; mert én most abból élek.

— Igaza van, Nagy uram, — szólt meghatottan 
a lelkész, —  de, tette aztán hozzá, kelmed jól 
összeszedte magát a nagy betegség után.

— Össze én, szintúgy érzem, hogy jön meg az 
erőm. Pedig hát, minek is az öreg a világon ? Én 
már semmi hasznot sem teszek, csak teher vagyok 
ezeknek a jó gyermekeimnek, nem volna kár értem, 
ha nem is volnék.

— Nem ám, nagyapó —  szólalt fel hirtelen az 
egyik kis unoka, a kis Boriska, —  hát oszt én 
kivel játszanék, ha a nagyapó nem volna, és kitől 
hallanám azt a sok szép mesét?

—  Úgy bizony, Nagy uram, — fejezte be a 
lelkész a beszélgetést —  a gyermekek igazat mon
danak!

Nagy Márton elégedetten mosolygott és szere
tettel simogatta meg kis unokája szőke fejét.

Béri Gyuláné.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papilak építésére 

újabban adakoztak: Gregersen Luiza k. a. gyűjtése 
92 K., Lippay Béla főmérnök (Miskolcz) gyűjtése 
6 K., hanusfalvi ev. egyház 2 K , Farkas Mihály 
ev. lelkész gyűjtése 9 K. 20 fii., zsolnai ev. egyh. 
1 K., Iszlai Gáborné 1 K., törökbecsei ev. egyház 
5 K., Horváth László ev. leik. (Barcza-Ujfalu) gyűj
tése 7 K. 60 fii., Gosztola Samu (Csepreg) 2 K., 
lévai ev. egyház 2 K., Harmati Ilonka (Szarvas) 
gyűjtése 10 K. 60 fii., Nádossy Kálmán földb. 
10 K., újvidéki ev. egyház 3 K.. Humay József 
(Szeged) 2 K., Wittlinger Erzsiké k. a. (Léva) 
gyűjtése 31 K., Németh Sándor (Erzsébetfalva) 
gyűjtése 4 K. 10 fii. Összesen: 188 K. 50 fii. —  
Főösszeg: 1220 K. 71 fii. —  Isten áldása a kegyes 
adakozókon! — Kegyes adományokat nem e lap 
kiadóhivatalába kell küldeni, hanem a m. kir. posta
takarékpénztárba, Szerk.

Különféle,

Jó pásztor. A Rákos-Keresztúr község határá
ban nemrég létesült Munkás-Otthon telepen lakók 
közül 110 lélek az ág. hitv. evang. egyházhoz tar
tozik, a kiknek családfentartói —  többnyire hivatal
nokok és gyári munkások — az év legnagyobb részét 
hivatalaikban és műhelyeikben töltik, s e miatt a 
templomot nem látogathatják, s a vasárnapi isten
tiszteleten részt nem vehetnek. Ez indította Du- 
bovszky Nándor ág. hitv. ev. lelkészt, a jó  pásztort, 
arra, hogy legalább egyszer az évben, mikor 
munkaszünetjük van, karácsony-estén náluk isten
tiszteletet tartson. A terv sikerült, a hívek meg
örültek a hírnek, hogy a lelkész hajlandó náluk 
a karácsonyesti ájtatosságot megtartani és nagy 
számmal jelentek meg az ottani állami iskola 
egyik helyiségében, nemcsak az ág. hitvallásuak, 
de az ev. ref. testvérek is. Kubisch Emil orgonista- 
kántor harmóniumon kisérte az éneket, Dubovszky 
Nándor lelkész pedig hatásos beszédjével magával 
ragadta hallgatóit. Szép dolog az atyafiaknak bé
kességben való lakozása.

Adakozó szív . Özv. Bulyovszky Gyuláné, szül. 
Szilágyi Lilla asszony, a rákos-keresztúri ág. hitv. 
ev. egyház jóakarója és iskolás gyermekeinek 
jóltevője, 19 év óta minden évben szokott 110 
koronát küldeni, és abból 60 koronát az iskolás 
gyermekek karácsonyfájára' szán. Legutóbb is 
ennyit küldött, örömöt szerezvén a megajándékozott 
tanulóknak. Az ég áldása legyen a jóltevőn.

A Tabitha evang. jótékony nőegyesület az idei 
tél beálltával 60 evangélikus elemi és középiskolai 
tanulót látott el téli ruhával és lábbelivel. Kéler 
Napóleon, evangéliumi egyházunk egyik legbuzgóbb 
és legáldozatkészebb híve, elhunyt édesanyja : özv. 
Kéler Sándorné emlékére a Tabitha-egyesiiletnek 
500 koronát adományozott.

A vetés állása. Deczember folyamán többnyire 
enyhe, néhol tavaszias és egyes vidékeken bősé
gesen esős időjárás volt. A hegyekben a hó el
olvadt és mindenütt hiányzik a hótakaró. Az enyhe 
és csapadékdús időjárásban a növényzet folyto
nosan fejlődött és ennek folytán a késői őszi vetés 
is eléggé megerősödött. A korai vetés azonban 
helyenkint annyira buja, hogy legeltetni szükséges, 
de mert a talaj túlságos lágy, azaz mindenfelé 
nagy a sár, a gazdák nem igen merik a jószágot, 
és legfeljebb csak a juhokat a vetésre bocsátani. 
A túlbuján fejlődött őszi vetés néhol már sárgul 
is, a mi némi aggodalmat okoz. A repezevetés 
ez idő szerint túlnyomó részben kielégítően áll. 
A deczemberi enyhe időjárásban, a hol a talaj 
megmívelése nem okozott nagyobb nehézséget, 
a szántás is folyt, úgy hogy jobbára mindenütt 
el is készültek vele. Takarmányneműben és szalma
félében az ország nagy részében hiány mutatkozik 
és ennék következtében a szálas takarmánynemű 
mindinkább drágul. Néhol a jószág és főként a 
juh most is kint jár a legelőkön és itt-ott a vetésen.

Árváink jóltevői. A protestáns országos árva
egyesület a múlt évben a következő adományokat
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kapta: Karczag István 400 korona, Tisza Istvánná 
grófné 200 korona, Zay Miklós gróf 240 korona, 
néhai Vetsey Sándorné emlékére gyermekei 600 
korona, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 600 
korona, a Magyar Orsz. Központi Takarékpénztár 
100 korona, az Egyesült Budapest Fővárosi Taka
rékpénztár 200 korona, az Első Magyar Ált. Biz
tosító-társaság 200 korona, Budapest közönsége 
400 korona, néhai Perczel Pálné, szül. Magyari- 
Kossa Ludovika után 2000 korona, néhai Hősei 
Jánosné után 20 korona, a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lapok útján 837 korona 39 fillér és az 
1901. évi protestáns bál jövedelméből 2330 korona 
48 fillér. Az egyesület 124 árvát neveltet szegény
ház-téri házában. „A mi kezeinknek cselekedetit 
erősítsd meg!“ (Zsolt. 90, 17.)

A sírig hű. Téglás községben történt. Pór Gábor 
szegény napszámos 35 esztendőn át a legjobb egyet
értésben élt feleségével. A minap meghalt a fele
sége s ezen annyira elszomorodott a hű férj, hogy 
nem tudott megvigasztalódni. Elment a templomba 
és kérte az Istent, hogy ha már a felesége meg
halt, vegye őt is magához. A bánatos férj sírva 
kisérte ki a temetőbe felesége koporsóját. Mikor 
a sírba lebocsátották a koporsót, Pór Gábor hir
telen megtántorodott és holtan lerogyott. A szél 
ütötte meg a hü férjet.

Hitbuzgóság. A közelmúltban két derék leány 
adta kiváló jelét evangéliumi szellemű áldozat-
készségének. Gregersen Luiza k. a. (Budapest) 
ugyanis nem kevesebb, mint 92 koronát, Wittlinger 
Erzsiké k. a. (Léva) pedig 31 koronát volt szives 
az erzsébetfalvi ev. templom-alap javára gyűjteni.

Gregersen L. k. a. gyfíjtöivén adakoztak: Gregersen 
György 5 K., Gregersen E. 4 K., Haasz Mór 1 K., Décsey 
J. 1 K., Gregersen Luiza 3 K., Strasser Miksa 2 K., Meleghy 
P. 1 K., dr. Gaál Pál és M. 5 K., Gregersen Guildebr. 10 K., 
Strasszer Géza 1 K., Berger I. 2 K., Hunkár K. 1 K., Lisko- 
vetz N. 1 K., Lech Fr. 1 K., Lukács A. 1 K., Andreánszky 
50 tik, Surányi A. 50 fii., Hummelné 20 fii., Hoffmann 40 fii., 
Ebner J, 1 K., Véghelyi J. 1 K., Guttmann B. 2 K., Gre
gersen Ö. 5 K., Hanzdorfer Lipót 40 fii., Hezechay P. 20 fii., 
Herczeg L. 20 fii., Poszpisky J. 20 fii., Kosány F. 20 fii., 
Maringer A. 20 fii., Ferk F., 20 fii., Pichler I. 1 K. 20 fii., 
Buzuska J. 20 fii., Braun Sarolta 20 fii., Martini 40 fii., 
Bergerhof A. 2 K., Miskey 2 K., Fabey V. 1 K., Tárkányi 
M. 60 fii., Froh Simon 40 fii., Tihns FI. 50 fii., Zacbar F., 
2 K., Seyfi'ert K. 2 K., Brncklechner G. 40 fii.. Belloni L.
1 K., Luderer A. 2 K., N. N. 1 K., Milch A. 3 K., Dittmann
2 K., K. I. 2 K., özv. dr. Azary Á. 4 K., Freiberger 1 K., 
Irgang 1 K., Vikár B. 1 K., Fodor 2 K., Czornosky H. 
2 K., Gregersen Sarolta 1 K., R. E. 1 K., G. I. 1 K., K. V. 
1 K., G. M. 1 K., Gregersen Margit 50 fii., ifj. Gregersen 
Hugó 40 fii. Összesen 92 korona.

Wittlinger E. k. a. gyűjtőivén : Medveczkyné 1 K., Med- 
veczky Sándorné 1 K., Balbach Júlia 2 K., Balbachtopa 
1 K., lévai takarékpénztár 4 K., özv. Boleman Józsefné 
1 K., Grapkó Józsefné 1 K., Belcsák 1 K., Mihályi I. 1 K., 
Boleman Edéné 1 K., Vigádiné 1 K., Kern testvérek 1 K., 
dr. Balogh Jenő 1 K., Gyapai Gusztáv 2 K., Balbach Lajos
1 K., Faragó S. 1 K., Forma L. 1 K., Ulreich Nándorné
2 K., dr. Novotny Imréné 1 K., özv. dr. Vietorisné 1 K., 
Skita 1 K., Kovácsik S. 1 K., Layrer 1 K., Wittlinger E. 
1 K., Schubert Jenő 1 K. Összesen 31 korona.

A kegyelem Istene áldja meg a fáradhatatlan 
gyűjtőket a kegyes adakozókkal egyetemben!

A szerkesztő üzenetei.
T. I. Foktő. Mihelyt ráérek, magánlevelet írok. P. J. 

Nyíregyháza. Ezer és egy a dolgom. H. E. Budapest.
Szives munkásságát köszönöm. Elbeszélését, — a mint te
rünk engedi — közlöm. Gy. E. N ém etpalánka, Fr. L  
Eperjes. A különlenyomat ügyében intézkedtünk. A . I. 
Pozsony. Igaz ugyan, hogy elég kéziratunk van, de azért 
szivekedjék csak beküldeni legendáját. Alkalmilag felhasz
náljuk. Rövid, kisebb költeményekre hamarább kerül a sor. 
B. S. és K . I. Budapest. Az Értesítő számára Ígért bírá
latok máig sem érkeztek meg. írjátok meg s küldjétek el 
mielőbb. X. E. Budapest. Sajnálatomra nem szoríthattam 
helyet e számban. D. Fr. Bpest. Mikor keres fel holmi 
érdekes apróságokkal ? Br. E. Bp. A protestáns árvaház
ról miért nem küldenek idönkint tudósításokat? A szerkesztő 
nem futkoshat ide-oda. B  D. B p Ha sok ily lelkes papja 
volna egyházunknak, hol állanánk ma ? D. N. R ákoskeresz
túr. Legyen szerencsénk másszor is. G. E. Bpest., W . E. 
Eéva és H. I. Szarvas. Isten áldja meg Önöket. Míg hit
buzgó nők élnek e hazában, nem félteni ügyünket.

A KIADÓHIVATAL kéri a lap t. 
előfizetőit, hogy az előfizetést m eg
újítani szíveskedjenek , — egyúttal 
kéri lapunk barátait, hogy kiki leg 
alább egy új előfizetőt sze re zze n .

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Január. R eggel. Este.

15. Luk. 4, 1 -1 5 . Luk. 4, 16—30.
16. Luk. 4, 31—44. Luk. 5, 1—16.
17. Luk. 5, 17—39. Luk. 6, 1—19.
18. Luk. 6, 20—35. Luk. 6, 36—49.
19. Róm. 12, 7—16. Ján. 2, 1 — 11.
20. Ján. 1, 35—43. Ján. 1, 45—51.
21. I. Móz. 50, 15-21. II. Móz. 34, 4—10.
22. I. Tim. 6, 11—16. I. Ján. 4, 1 -4 .
23. Zsolt. 8, 2—10. Zsolt. 19, 2—15.
24. Luk. 7, 1—17. Luk. 7, 18-50.
25. Ap. csel. 9 , 1 -  22. Máté 19, 27—30.
26. I. Kor. 9, 24-10, 5. Máté 20, 1—16.
27. Máté 5, 1—12. Jerem 9, 23 — 24.
28. Ezs. 6, 1—7. Róm 6, 16—18.
29. Luk. 8, 1—18. Luk. 8. 19—37.
30. Luk. 8, 38—48. Luk. 8, 49-56.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
január 11-én.

G a b o n a f a j Egy hektoliter 
súlya kilókban

Ára 100 kgrnak

legkis. ár legn. ár

Bánsági búza . . . .  
T iszavidéki búza . .

74—81 17.30 18.30
74—81 17.80 19.10

Pest vidéki n . . 74-81 17.70 18.80
Fehérm egyei „ . . 74—81 17.80 19.—
Bácskai „ . . 74-81 17.70 18.50
R ozs, I. rendű . . . 70—72 14.70 14.80„11.  „ . . . — 14.30 14.60
Á rpa, takarmány . . 60—62 12.20 12.40

» égetni való . . 62—64 11.50 12.—
„ serfozésre . . 64—66 — ,— — .—

Zab, ó ................. 39—41 14.80 15.50
r, Uj .......................... 39—41 14.50 14.90

Tengeri, bánsági, ó — 9.60 10.—
„ másnemű, új . __ 12.80 12.—

R epcze, káposzta . . — — .— — .—
„ bánsági . . . - — .— — .—

K öles, ó ................. —

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


